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ایــن كتــاب مطالعــهای جامعهشناســانه دربارۀ تأثیر گســترش
مــدارس دخترانــۀ جدیــد در پیشــرفت اجتماعــی و فرهنگــی
زنــان ایــران از دورۀ جنبــش مشــروطهخواهی ( 1285ش) تــا
پایــان دوران پهلــوی اول ( 1320ش) اســت کــه بــه همــت
منیرالســادات میرهــادی 1انجــام گرفتــه اســت .نویســنده ،بــا
اســتفاده از منابــع تاریخــی و بــا بازخوانــی هدفمند و فشــردۀ
تحــوالت تاریخــی دورۀ مذکــور بــا تمرکــز بر موقعیــت زنان،
دگرگونیهــای ناشــی از گســترش آمــوزش و پــرورش زنــان
در الگوهــای رفتــاری و هنجــاری و ارزشهــای فرهنگــی را
بررســی کرده اســت.
بــا مطالعــۀ ایــن کتــاب آگاه میشــویم کــه در جامعــۀ
پیشامشــروطه ،زنــان حضــور اجتماعــی بســیار کمرنگــی
داشــتند و از عرصههــای اجتماعــی غایــب بودنــد ،یعنــی
نیمــی از جمعیــت کشــور نیمۀ پنهــان جامعه قلمــداد و نادیده
گرفتــه میشــدند و تــاش میشــد در خلوتخانــۀ زندگــی
خصوصــی محصــور بماننــد .آنــان چنــان در علمآمــوزی
عقــب نگــه داشــته شــده بودنــد کــه در فرهنــگ عمومــی
بــا دیوانــگان ناقــص عقــل در یــک مرتبــه قــرار داده
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میشــدند .تحصیــل دختــران بــه میــزان کام ـ ً
ا محــدود و
بــرای طبقــات باالتــر جامعــه (خانــدان ســلطنتی و اشــراف)
در مکتبخانههــای ســنتی و تــا مرحلــۀ یادگیــری خوانــدن
(و بهنــدرت نوشــتن) کافــی دانســته میشــد (ص ،47 ،28
 .)150 ،56امــا در هميــن دوره ،آشــنایی ایرانیــان بــا فرهنگ
و تمــدن جدیــد غرب و طرح مســئلۀ زن و حقــوق زن در آثار
و اندیشــهها و اقدامــات چهرههــای تأثیرگــذار و تجددخــواه،
همچنیــن پیدایــش روزنامــه ،گســترش انتشــار مطبوعــات
فارســیزبان در داخــل و خــارج کشــور ،تأســیس مــدارس
و آمــوزش بــه ســبک جدیــد ،و انتشــار کتــاب ،راه را بــراي
تغییــرات تدریجــی و هرچنــد انــدک در جامعــه باز کــرد .البته
ایــن تغییــرات عمدت ـ ًا در طبقــۀ اندیشــمند رخ م ـیداد و در
ميــان تــودۀ مــردم گســترش چندانــی نداشــت .در ایــن دوره،
جنبــش تنباکــو بــه عنــوان مهمتریــن حرکــت اجتماعــی در
دورۀ قاجــار و اولیــن مقاومــت منفــی در تاریــخ ایــران یــک
نقطــۀ عطــف بــود (ص  )50و زنــان نقــش مهــم و قابــل
توجهــی در آن ایفــا کردنــد .مشــارکت فعــال زنــان در ایــن
نهضــت ،نخســتین تجربــۀ اجتماعــی آنهــا در تاریــخ ایــران
معاصــر اســت کــه آنــان را نســبت بــه توانمندیهایشــان

